
16. března 2011 

Zpravodaj obecního úřadu: 
 

Informace občanům: 

Zápis do Mateřské školy 
Ředitelka Mateřské školy v Hrádku oznamuje rodičům, že zápis do mateřské školy pro školní 
rok 2011-2012 se uskuteční 24. března 2011 od 13.00 do 15.00 hodin v budově mateřské 
školy.  

 
Z kultury: 

Kulturní akce v naší obci 
Pozvánka na besedu 
Kulturní komise Obce Hrádek srdečně zve na besedu s paní Marií Malou „Šumava - 
putování časem podruhé.“ Toto příjemné povídání spojené s promítáním obrázků ze staré 
Šumavy se koná v úterý 22. března 2011 v 17.00 hodin v Soudním sále na Zámku v Hrádku. 

Pozvánka na zámek 
Zámek Hrádek vás srdečně zve do restaurace na tradiční Slovenskou kuchyni, kterou pro vás 
připravili kuchaři na tento víkend od 18. do 20. března. Restaurace je otevřena od 11 do 22 
hodin.  
Rezervace stolu je možné objednat na tel. čísle 376 508 514. Nabídku jídel naleznete na 
internetových stránkách www.zamekhradek.cz. 
 

Informace ze sportu 

Zprávy z fotbalu 
Vážení fotbaloví přátelé 
Vítáme Vás do druhé části fotbalové sezóny 2010-2011, ve které se naše týmy budou snažit o 
splnění svých úkolů včetně toho hlavního udržení ve III. třídě a udržení v soutěži krajské I.B 
třídy. 
Přejeme Vám, abyste ve všech zápasech, které u nás navštívíte, viděli jen dobrý fotbal 
s množstvím gólů a hezkých akcí. 
 
Výsledky utkání 
A tým prohrál doma proti Sokolu Stachy 0:1. B tým prohrál též doma se Sokolem Vrhaveč 
0:7. 
Příští utkání 
A tým hraje opět doma proti Sk Vacov v sobotu od 15.00 hodin. B tým hraje též doma 
v sobotu od 13.00 hodin s TJ Snaha Hory Matky Boží. 
V sobotu od 10.00 hodin hrají žáci derby s Nalžovskými Horami. 
  
 
 



Blahopřejeme: 
 
Významné životní jubileum v příštích dnech oslaví: 
 
18.3.2011 Josef Nový    60let 
21.3.2011 Marie Potužáková    85 let 
                        
 
Přejeme oslavencům pevné zdraví, hodně štěstí, klidu a životní pohody. K tomuto jejich 
významnému životnímu jubileu posíláme pěknou písničku.  
K přání všeho nejlepšího panu Josefu Novému se připojují všichni členové Sboru 
dobrovolných hasičů ve Zbynicích. 
 


